Petycja do Ministra Cyfryzacji w sprawie wyłączenia
w Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia
10.05.2018 roku regulacji dot. rozpowszechniania
wizerunku

Jako obywatelki i obywatele, a także jako przedstawiciele i przedstawicielki organizacji
pozarządowych zwracamy się z wnioskiem o wyraźne wytączenie w ustawie o ochronie
danych osobowych regulacji dotyczących rozpowszechniania wizerunku.
Dostrzegamy kolizję Art. 81 punkt 2.2 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (Dz.U.2018.C.1191 tj.), który mów. „Zezwolenia nie wymaga
rozpowszechnianie wizerunku: (...) osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak
zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza. z art. 4. punkt 14 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 20 16/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
gdzie wizerunek twarzy jest uznany za daną osobową; a w szczególności z art. 9. punkt 2 a-h,
gdzie na administratora nakłada się dodatkowe obowiązki w związku z przetwarzaniem takich
danych.
Kolizja wyżej wymienionych aktów prawnych powoduje istotne utrudnienia w działalności
marketingowej firm oraz organizacji pozarządowych. Administratorzy danych nie wiedzą, które
przepisy powinni stosować — czy tylko jednego z aktów czy obu jednocześnie. Stosowanie tylko
jednego aktu zapewnia wizerunkowi wystarczającą ochronę, co potwierdza dotychczasowe
obowiązywanie prawa autorskiego. Przy tej podstawie prawnej nie wymaga się dodatkowo zgody
bądź szczególnego uzasadnienia rozpowszechniania wizerunku, co wydaje się wygodniejszym
od RODO rozwiązaniem z punktu widzenia administratora danych. Przyjęcie dodatkowej regulacji
w sposób znaczący utrudni realizację słusznych interesów zainteresowanych firm/organizacji.
Art. 23. RODO pozwala Państwom członkowskim na stosowanie ograniczeń w zakresie
obowiązków informacyjnych. W szczególności ustęp 1. punkt e) art. 23., który wyróżnia ważne
interesy gospodarcze, a także zabezpieczenie społeczne, co zbieżne jest zarówno z
funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych jak i w szczególności organizacji pozarządowych. W
związku z tym postulujemy dołączenie zapisów w Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia
10.05,2018 roku, które będą wyłączały obowiązki informacyjne administratora danych W wyżej
opisanych sytuacjach.
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